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  حجج و امارات/قطع /اقسام قطع موضوع:

  مباحث گذشته: خالصه
اقسام قطع شروع  يعنيبحث شد. سپس جهت سوم  يقطع و تجرّ تيحجّ  يعنيدر جلسات قبل دو جهت از مباحث قطع 

  .داده خواهد شد حيتوض يجلسه اقسام قطع موضوع نيداده شد. در ا حيتوض يو موضوع يقيشد. قطع طر

  قطع موضوعي منجّز تكليف نيست

شود. اين تقسيم به نحو منع خلوّ، است. يعني ممكن است يك همانطور كه گفته شد قطع تقسيم به موضوعي و طريقي مي

اگر » اذا قطعت بحرمة شيءٍ، فتصدّق«ل در قطع نسبت به يك حكم، طريقي و نسبت به حكم ديگر موضوعي باشد. به عنوان مثا

زيد قطع به حرمت شرب يك مايع پيدا كند، اين قطع نسبت به حكم حرمت شرب، طريقي و نسبت به حكم وجوب تصدّق 

  موضوعي است.

به هر حال قطع موضوعي منجّز تكليف نيست بلكه شرط فعلي شدن تكليف است؛ امّا قطع طريقي موجب تنجّز تكليف 

در فعلي شدن تكليف تأثيري ندارد). در مثال فوق قطع به حرمت شرب، موجب فعلي شدن وجوب تصدّق است امّا است (و 

اي كند؛ امّا همان قطع موجب تنجّز حرمت شرب است و در فعليت آن تأثيري ندارد (مثالً اگر ثقهوجوب تصدّق را منجّز نمي

  مّا تكليف فعلي است).بگويد شرب اين مايع حرام است، با اينكه قطع نيست ا

آيد كه نسبت بين قطع موضوعي و قطع طريقي، عموم و خصوص من وجه است. يعني گاهي از توضيح فوق به دست مي

كه طريقي نيست (زيرا تنجّز در حيات » اذا قطعت بحياة ولدك فتصدّق«قطع فقط موضوعي است مانند قطع به حيات ولد در مثال 

ز آن باشد)؛ و گاهي فقط طريقي است مانند قطع به وجوب تصدّق در همان مثال؛ و گاهي نسبت به ولد معني ندارد تا قطع منجّ

اذا قطعتَ بحرمة شيء «يك حكم طريقي و نسبت به حكم ديگر موضوعي است، مانند قطع به حرمت شرب مايع در مثال 

  ت.كه نسبت به حرمت شرب، طريقي و نسبت به حكم وجوب تصدّق، موضوعي اس» فتصدّق
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  شود:در مورد اقسام قطع و بحث از جانشيني اماره و اصل به جاي قطع در مقاماتي بحث مي

  مقام اول: اقسام قطع موضوعي

  شود:شاره ميابراي قطع موضوعي نيز تقسيماتي ذكر شده است، كه تقسيم مرحوم شيخ انصاري و مرحوم آخوند خراساني 

قطع را  رد: قطع موضوعي صفتي؛ و قطع موضوعي طريقي؛ اگر موليمرحوم شيخ فرموده است قطع موضوعي دو قسم دا

ود؛ و اگر قطع خواهد ب» قطع موضوعي صفتي«از آن حيث كه صفتي قائم به نفس است، موضوع حكم شرعي قرار دهد، اين قطع 

  واهد بود.خ» قطع موضوعي طريقي«را از آن حيث كه نمايانگر و كاشف واقع است، موضوع حكم شرعي قرار دهد، اين قطع 

يك از قطع  مرحوم آخوند (با پذيرش تقسيم مرحوم شيخ) تقسيم ديگر نيز اضافه نموده است. ايشان فرموده است هر

ي ندارد)، حكم شرعي باشند (يعني واقع نقشي در حكم شرع» تمام الموضوع«موضوعي صفتي و موضوعي طريقي، ممكن است 

وضوع حكم شرعي است؛ و زنده بودن ولد مهمّ نيست، بلكه تنها قطع به حيات م» صدّقاذا قطعت بحياة الولد فت«مانند اينكه در 

ه در مثال فوق حكم شرعي باشند (يعني جزء دوم موضوع همان واقع يا مقطوع است)، مانند اينك» جزء الموضوع«ممكن است 

  ي فعلي شود.ده باشد، تا حكم شرعحكم شرعي دو جزء دارد يعني هم بايد قطع به حيات باشد و هم بايد ولد واقعاً زن

  مراد از صفتي و طريقي بودنِ قطع

در تقسيمات قطع موضوعي گفته شد گاهي قطع موضوعي، صفتي و گاهي طريقي است. قبل از توضيح اين دو قسم، اين 

مانند علم و قدرت  . به عنوان مثال زيد داراي جهاتي١شود كه هر موجودي داراي جهات كثيره و عديده استمطلب تذكر داده مي

                                                             
ن سبب خداوند متعال داراي در علم حكمت نيز اين مطلب مورد قبول است و حتي در ابسط موجودات (يعني حقّ تعالي) نيز گفته شده حيثيات عديده وجود دارد، و به همي. ١

پذيرد. البته در حكمت گفته شده جهات نيست اين صفات را بصفات مختلف مانند عالم، حيّ، قديم، قادر، ابدي، ازلي، و مانند آن است. اگر در خداوند اين جهات كثيره نباشد ممكن 

ائر موجودات واقعي است. به عنوان سكثيره در حقّ تعالي اعتباري (اعتباري در فلسفه سه اصطالح دارد، كه مراد حكماء در اين مورد اعتباري به معناي ساخته ذهن است)، و در 

  .حيوان، جوهر، و مانند آن است (البته ممكن سائر موجودات نيز جهات اعتباري داشته باشد)مثال زيد داراي صفاتي مانند عالم، ناطق، حادث، 

عي است، ودات واقرسد اين كالم حكماء صحيح نيست؛ زيرا جهات كثرت در خداوند متعال هم واقعي است. يعني جهات كثرت هم در خداوند متعال و هم در سائر موجبه نظر مي

نابراين اتّصاف خداوند به بوند متعال جهات كثرت ناشي از كثرت موجودات نيست امّا در سائر موجودات جهات كثرت ناشي از موجودات كثيره است. با اين تفاوت كه در خدا

حاد اين سه موجود خداوند متّصف تّقادريت و عالميت ناشي از كثرت موجودات نيست، مثالً كه قدرت موجودي غير از خداوند متعال و علم نيز موجودي غير از آن دو باشد و با ا

يد شده است. در اين مثال ز به قادريت و عالميت شده باشد؛ زيرا خداوند متعال عين قدرت و علم است. اين بر خالف قدرت و علم زيد است كه موجب جهات كثيره واقعي در

اند و اصطالحًا اتّحاد ين سه، موجودِ به يك وجود شدهرت و علم هر سه از موجودات هستند. ااند. يعني زيد و قدجهات كثيره ناشي از كثرت موجوداتي است كه با هم متّحد شده

  در وجود دارند.
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و حيات و نطق و مانند آن است. اين جهات واقعي هستند. قطع نيز داراي جهات كثيره خواهد بود؛ زيرا قطع نيز يكي از موجودات 

عالم وجود است (يعني قطع، عرضي يا كيف متقوّم به نفس است). يكي از جهات و حيثيات قطع اين است كه عارض بر نفس 

دهد. ست كه موجب كاشفيتِ وراء خودش شده و آن را نشان ميشود؛ و جهت ديگر اين اطمأنينه آن مي شده و موجب آرامش و

دهد به خالف ديوار، و قطع نيز به وزان تفاوت قطع و شك در اين جهت نظير تفاوت آينه و ديوار است؛ آينه خارج را نشان مي

  .٢آينه، و شك هم به وزان ديوار است

ه موجب آرامش كه، موضوعي صفتي بودن قطع به اين معني است كه شارع مقدّس آن را از اين حيث با توجه به اين مقدم

شد)؛ و موضوعي نفس است، موضوع حكم شرعي قرار داده است (يعني اگر اين صفت را نداشت، موضوع حكم شرعي نمي

قرار داده است  دارد، موضوع حكم شرعي طريقي بودنِ قطع به اين معني است كه شارع آن را از اين حيث كه ويژگي مرآتيت

، »لك االفتاء اذا قطعت بحكم شرعي فيجوز«(يعني حيث حالت نفساني و آرامش نفس، لحاظ نشده است). به عنوان مثال در 

  معلوم است كه صفت نفسي مهمّ نيست بلكه مرآتيت مدّ نظر است.

و يا » تمام الموضوع«است براي يك حكم شرعي همانطور كه گفته شد هر يك از اين دو قسم قطع موضوعي، ممكن 

  باشند. بنابراين قطع موضوعي چهار قسم دارد.» جزء الموضوع«

  مقام دوم: نيابت اماره و اصل از قطع طريقي

چيزي » اماره«شوند؟ مراد از شود كه آيا اماره و اصل هم جانشين قطع ميپس از توضيح اقسام قطع، اصل بحث مطرح مي

واقع، و عدم  همان اصل عملي است. يعني چيزي كه در فرض جهل به» اصل«حجّت قرار داده است؛ و مراد از است كه شارع 

ها شود. اصل ممكن است شرعي يا عقلي باشد، كه هر كدام منجّز يا معذّر است. البته برخي از اصلوجود اماره به آن تمسّك مي

ور كه گفته شد نيز همانط» قطع طريقي«يگر معذّر هستند؛ مراد از نسبت به يك حكم شرعي منجّز، و نسبت به حكم شرعي د

  قطعي است كه نسبت به حكم شرعي فقط طريقيت داشته، و در موضوع آن اخذ نشده است.

                                                             
جهات  داوند متعال داراي قدرت (و تمامخدر نتيجه قدرت و علم (و تمام جهات كثرت) در خداوند متعال نيز واقعي هستند و ارتباطي با ذهن انسان ندارد؛ زيرا اگر ذهني هم نباشد، 

گردد گردد، امّا در سائر موجودات به جهات حقيقي برميباشد. به عبارت ديگر جهات كثرت هميشه واقعي هستند، امّا در مورد خداوند به جهات حقيقي برنميكثرت كه گفته شد) مي

  (يعني موجودات كثيره وجود دارند).

ارد، زيرا قطع گاهي به واقع اصابه ان نشان دادن واقع باشد، كه در اين صورت بايد گفته شود قطع قابليت كشف د. در مورد معناي كاشفيت دو احتمال وجود دارد: ممكن مراد هم٢

 ه تصويري نشانست. گاهي آينكند؛ و ممكن مراد همان حكايت و مرآتيت واقع باشد، كه در اين صورت قطع هميشه حاكي هست. البته بايد دقّت شود كه قطع نيز نظير آينه انمي

دهد؛ قطع نيز گاهي واقع را نشان داده، و گاهي چيزي غير از واقع را دهد كه منطبق بر واقع است؛ و گاهي آينه در شيء تصرّف كرده و مثالً طول آن را كمتر يا بيشتر نشان ميمي

  دهد. مراد ما از كاشفيت همين معناي دوم است.نشان مي
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توانند نقش قطع طريقي را انجام دهند (قطع طريقي همانطور كه توضيح داده شد، بحث در اين است كه آيا اماره و اصل مي

و منجّز باشند)؟ هيچ نزاعي وجود ندارد كه اماره  توانند معذّري معذّر يا منجّز است، پس آيا اماره و اصل هم ميحجّت است يعن

و اصل نيز حجّت بوده و معذّر و منجّز هستند؛ امّا يك شبهه وجود دارد كه منجّز بودن آنها مستلزم تناقض است، كه بايد پاسخ 

  داده شود.

  شبهه منجّزيت اماره و اصل

قبح «اگر اماره و اصل جانشين قطع شوند، منجّز تكليف خواهند بود. از يك طرف مشهور علماي اصول، برائت عقلي يعني 

اند. يعني عقوبت بر تكليف فعلي غير معلوم قبيح است؛ از طرف ديگر اگر اماره بر نجاست يك را قبول نموده» العقاب بالبيان

قاب كردن شخص شارب قبيح نخواهد بود، زيرا اماره هم حجّت و منجّز تكليف است؛ مايع قائم شود، شرب آن حرام بوده و ع

بنابراين قاعده قبح عقاب با منجّزيت اماره و اصل تناقض دارد.  زيرا طبق منجّزيت اماره عقاب شخص شارب قبيح نيست؛ امّا 

  نيست. طبق برائت عقلي، عقوبت شخص شارب قبيح است زيرا حرمت شرب براي مكلّف معلوم

 


